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Abstract 
Hadith is the second important source of Islamic Law after the 

Qur’an. There is a consensus among the Muslims that Sunnah is 

the second revealed fundamental source of Islamic sciences. 

Due to the importance of these fundamental sources, Muslim 

Scholars around the world have played an important role in the 

development of Hadith sciences.The Muslim Scholars of India 

have played and still playing very important role in the 

development of Hadith Sciences.In the opinion of the late 

“Allama Rashid Rida of Egypt” Indian Muslims have played the 

leading role in the diffusion and dissemination of Hadith 

learning in the world to-day. As a matter of fact, according to 

him, but for the painstaking labour of the Indian Muslims 

towards the cultivation of the Sciences of al-Hadith, it would 

have well-nigh died down. If the achievement of the moribund 

Muslim India, when she has fallen on evil days after the loss of 

her political power, has been such, it behoves us well to take 

stock of what our noble forefathers did for the cultivation of the 

sciences in general, and Islamic sciences in particular, during 

their palmy days which lasted for the better part of a thousand 

years.  This research article is to give an overview of the history 

of Hadith and its Sciences (The growth and Development) and 

what Indians Muslims Scholars have contributed towards 

Hadith and its Sciences from the beginning of Muslim History 

down to the 20
th

Century. 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وخامتهم؛ حممد، وعلى آله 
  وأصحابه أمجعني، وعلى كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.أما بعد:

فنون مكانة، وأحقها وأوالها بالتعّلم والتعليم؛ لكونه فإّن احلديث النبوي هو من أعظم العلوم وال  
 األصل الثاين للتشريع اإلسالمي بعد كالم اهللا سبحانه وتعاىل، ولكونه وسيلة ملعرفة وفهم كالم اهللا ايد، 

                                                 
i
  أستاذ مساعد بمركز الشيخ زايد اإلسالمي جامعة بشاور    
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  ة.األحكام الفقهي أكثرمدار وألّن عليه 
ديث وعلومه معرتف ا لدى ولعلماء شبه القارة اهلندية جهود مشكورة ومسامهة كبرية يف خدمة احل

، يف مقدمة كتاب -رمحه اهللا-الشيخ رشيد رضاصاحب جملة "املنار"  قالعلماء العامل اإلسالمي. حيث 
"مفتاح كنوز السنة" معرتفا جبهود علماء اهلند خلدمة علم احلديث يف هذه العصور: "لوال عناية إخواننا علماء 

ليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعف يف مصر والشام اهلند بعلوم احلديث يف هذا العصر لقضي ع
   .1والعراق واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة

  وقال الشيخ عبد الفّتاح أبو غّدة:
" فقد أّلف العلماء كتبا كثرية يف علوم احلديث الشريف وقواعده، وتفّننوا فيها غاية التفّنن حىت كاد 

فيها كل شيء فلم يرتكوا زيادة ملستزيد، أو ثغرة ملستدرك أو متعقب. الواقف عليها يقول: إّم استوفوا 
لكن سرعان ما يتبّدد هذا عندما نقف بني حني وآخر من هذا العصر على آثار إخواننا علماء اهلند 

  ."2وباكستان يف هذا العلم الشريف. فنجد لديهم اجلديد واملفيد، والنادر الفريد

، قد مّر بأطوار خمتلفة، كغريه من العلوم. -منذ نشأته إىل عصرنا هذا -اهلندية إن علم احلديث يف شبه القارة 
فقد نشأ ومنا يف حني، وضعف يف حني آخر، وضعف يف مكان ومنا يف مكان آخر، وقد بعث اهللا من حني 

ئه آلخر رجاال قدموا جهودا قيمة لبعث وتطور علم احلديث، تعيد إليه قوته، وتدفع عنه أخطار ضعفه وفنا
  حتقيقا لوعد اهللا تعاىل حبفظ هذا الدين.

ويأيت هذا البحث ليقدم نبذة عن تاريخ علم احلديث وتطوره يف شبه القارة اهلندية، ويبني ما قدمه علماء شبه 
  القارة اهلندية من خدمات للحديث وعلومه.

  نشأة علم الحديث في بالد شبه القارة الهندية:

رضي اهللا  –هلندية مع دخول اإلسالم واملسلمني يف عصر الصحابةدخل علم احلديث يف شبه القارة ا
جبهودهم  -رضوان اهللا عليهم أمجعني -، حيث "تنورت اهلند بأشعة اإلسالم يف عصر الصحابة -عنهم

"مثّ  (3)الفردية واجلماعية لنشر الدعوة اإلسالمية. وانتشر اإلسالم يف هذه املناطق على أيدي الّتجار املسلمني.
م وفتح بالد 712ه/93ااهد حممد بن القاسم الثقفي يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك يف سنة جاء 

.ودخلها التابعون وأتباعهم وبعض 4"السندهـ" و"ملتان"، وأسس دولة إسالمية على مساحة واسعة من اهلند"
م حمدثون الذين أخذوا احلديث ورووه الصحابة  من العراق والبالد العربية، وسكنوا ا وتوالدوا وتناسلوا. وفيه

  .5باحلفظ واإلتقان مدة أربعة قرون
وسامهوا يف خدمة السّنة النبوية ونشطوا فيها وبذلوا جهودهم املشكورة لنشر علم احلديث. "ويف هذه 
القرون األربعة نرى هناك نشاطا كبريا يف طلب العلم ورواية احلديث، فقد وصل إىل هذه البالد عدد غري 

حد من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من رجال الدين والعلم، وتتلّمذ عليهم أبناء "السندهـ" كما رحل إىل وا
. ومن أشهر احملدثني الوافدين يف هذه 6البالد اإلسالمية عدد غري واحد من أهل "اهلند" وتشّبعوا بعلوم السّنة"
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ي ، عمرو بن مسلم الباهلي، أبو موسى املرحلة: موسى بن يعقوب الثقفي، يزيد بن أيب كبشة الدمشق
  .7إسرائيل بن موسى البصري نزيل السند ، وأبو حفص الربيع بن صبيح السعدي

ومن احملّليني: على ابن موسى الديبلي، فتح بن عبد اهللا السندي، أبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي 
حممد الديبلي ، أمحد بن حممد أبو العباس ،أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن سعيد الديبلي ، إبراهيم بن 

املنصوري ، خلف بن حممد الديبلي ، أبو حممد عبد اهللا بن جعفر املنصوري، أبو القاسم شعيب بن حممد بن 
  رمحهم اهللا مجيعا. (8)أمحد الديبلي ، وغريهم.

ار"كمراكز اشتهرت يف هذه القرون بعض مدن "السندهـ" و"ملتان" كمدينة "ديبل"و"املنصورة"و"قصد
  (9)علم احلديث النبوي.

"وقد أضرت اخلالفات السياسّية والعصبيات القبائلّية، ّمث فتنة الباطنّية اإلمساعيلّية؛ احلركة الدينّية 
واإلصالحّية العلمّية يف هذه املناطق، ولذلك بلغت حركة السّنة إىل منتهى الضعف يف أواخر القرن الرابع 

  (10) يف القرن اخلامس يف بالد "السندهـ" و"ملتان".وندر وجود الرواة واحملّدثني
  ضعف علم الحديث في شبه القارة الهندية:

تگني ، کيرجع فضل دخول اإلسالم اهلند مرة ثانية من طريق ممر خيرب إىل السلطان ناصر الدين سب
ار مدينة ه، واخت410وابنه السلطان حممود الغزنوي. وأخضع حلكمه جزءا كبريا من أقطاع اهلند سنة 

الهور عاصمة لبالده املفتوحة من اهلند. فصارت الهور مركز العلوم والثقافات ومقر العلماء واملشائخ. 
وكان السلطان حمبا للعلم  (11)وأّول من أدخل علم احلديث إىل الهور هو الشيخ إمساعيل الالهوري.
سامهوا يف نشر العلم. مث تتابع والعلماء، ولذلك اجتمع يف بالطه عدد كبري من أصناف العلماء الذين 

األمراء والسالطني الذين حكموا على اهلند ويف العهد الغوري فتحت "دهلي" وصارت عاصمة اهلند؛ 
فانتقلت سيادة العلم من الهور إليها. وكان موقف العلماء من السّنة النبوية اإلضراب عنها واالشتغال 

باملذهب احلنفي والتعصب له واجلمود عليه. لذلك حركة بعلوم اليونان وفنون األدب والشعر والتمسك 
  (12)السنة كانت ضعيفة جدا يف هذه العصور.

يف موقف العلماء من علم احلديث يف هذه  - رمحه اهللا –يقول الشيخ العالمة عبد احلي احلسين
  العصور: 

ية، وتتابع الناس من "وملا انقرضت دولة العرب من بالد السند، وتغلبت عليها امللوك الغزنوية والغور 
خراسان وما وراء النهر صار احلديث فيها غريبا كالكربيت األمحر وعدميا كعنقاء املغرب، وغلب على 
الناس الشعر والنجوم والفنون الرياضية، ويف العلوم الدينية الفقه واألصول ... وكان قصارى نظرهم يف 

مصابيح السّنة للبغوي، أو إىل مشكاة املصابيح احلديث (مشارق األنوار للصغاين) فإن ترفع أحد إىل 
  (13)ظّن أنه وصل إىل درجة احملدثني، وما ذاك إال جلهلهم باحلديث".

  ومع هذا جند هناك بعض اخلدمات لسنة النبوية يف هذه العصور من أشهرها: 
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سن بن حممد كتاب (مشارق األنوار النبوية يف صحاح األخبار املصطفوية) " ألّفه الشيخ رضّي الدين ح
مجع فيه أحاديث الصحيحني القولّية فقط؛ فجمع فيه ألفني ومائتني وسّتة وأربعني حديثا؛ ورتّبه  .الصغاين

برتتيب أنيق جعله اثين عشر بابا. وقد شرح عليه كبار العلماء وأدخله أهل اهلند يف املنهج التعليمي وصار 
  (14)مرجعهم ومصدرهم يف عصر انقراض السّنة يف اهلند. 

وأذكر هنا بعض علماء احلديث الذين رفعوا لواء علم احلديث، واشتهروا يف هذه العصور على سبيل 
املثال ال احلصر: مثل الشيخ أبو احلسن علي بن عمر بن احلكيم الالهوري، واإلمام احملدث أبو الفضل 

ساهم كل واحد منهم يف  احلسن بن حممد بن احلسن الصغاين الالهوري، والشيخ نظام الدين البدايوين. وقد
خدمة السنة تدريسا أو تأليفا، وكانت شخصيام املؤثرة من املغتنمات يف هذه القرون اليت بلغت حركة السنة 
فيها إىل منتهى الضعف. وكان جلهودهم أثر طيب يف ازدهار حركة السنة النبوية يف بالد اهلند وخارجها. 

  ميزان حسنام.فجزآهم اهللا خري اجلزاء، وجعل جهودهم يف 
  نهضة علم الحديث مرة ثانية في شبه القارة الهندية:

عرفنا مما سبق أن حركة علم احلديث قد ضعفت يف أواخر القرن الرابع. ومل يزل على تلك احلالة   
حىت جاء القرن العاشر. ومّن اهللا  على بالد اهلند بإفاضة علم احلديث، وقّيض هلا من العلماء من جّدد حركة 

نة النبوية وأحياها وانتهى إليهم تدريس هذا الفن والقيام بنشرها حىت أصبحت هذه البالد مركزا لعلم الس
احلديث يف القرن العاشر وما بعده. وسأذكر بعض هؤالء العلماء؛ الذين اشتهرت جهودهم خلدمة علم 

لماء وكّل جهودهم بل احلديث باالختصار على سبيل املثال ال احلصر؛ ألنّه ال ميكن استيعاب مجيع الع
  جّلها. وباهللا التوفيق.

  المحدثون المشهورون في هذه القرون وخدماتهم لعلم الحديث: 

  من احملدثني املشهورين يف هذه القرون اخلمسة:
 ،  له كتاب مشهور متداول (كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال). مجعالشيخ علي المتقي الهندي .1

مسند اإلمام أمحد، معجم الطرباين ، مسند الطيالسي، ومسند أيب داود  فيه أحاديث الصحاح الستة،
 (15)ورتبها على ترتيب احلروف وبّوبه على األبواب الفقهية.

. وهو تلميذ للشيخ على املتقي املذكور. دّرس وخرّج والشيخ العالمة محمد بن طاهر بن علي الفتني .2
  وصّنف كتباً عديدة يف ذلك العلم الشريف؛ منها:

وهو كتاب حافل مجع فيه األحاديث املوضوعة، ومجع أقوال العلماء يف كل حديث.  ذكرة الموضوعاتت  . أ
وهو كتاب مشهور ومعروف. وهو أكرب من كتاب املوضاعات للحافظ الشوكاين, و ُمّال علي القاري ، 

 (16)وأَوسُع مادًة بكثري.
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ع الكتب وأحسنها، مجع فيه غرائب وهو أنف مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار  . ب
القرآن وغريب احلديث من الكتب السّتة، مشكاة املصابيح، وما أُلف فيه، فجاء كالشرح للصحاح 
السّتة، وهو كتاب مّتفق عل قبوله بني أهل العلم منذ ظهر يف الوجود، وللشيخ حممد طاهر مّنة عظيمة 

 (17)بذلك العمل على أهل العلم ".

: كتاب مفيد يف ضبط الرجال أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم المغني في ضبط  . ت
وتعيينه؛ كما يظهر من امسه، ورتّبه على ترتيب احلروف، قال عبد الرمحن الفريوائي : "هو كتاب جليل 

  (18)عظيم النفع يف بابه مع صغر حجمه سهل التناول".

لشيخ علي املتقي املذكور، وأستاذ الشيخ عبد احلق وهو أيضا تلميذ ل الشيخ عبد الوهاب المتقي .3
وسيأيت ذكره. قّصر الشيخ عبد الوهاب مهته على نشر السّنة  -رمحهم اهللا مجيعا-احملدث الدهلوي،

النبوية، قام جبهود مشكورة يف نشر علم احلديث وكان له دورا بنّاًء يف ازدهار هذا العلم املبارك يف 
 عصره.

وانضمامها إىل حكومة Gujarat( (19)"وبعد انقراض دولة غوجارات ( ياإلمام أحمد السرهند .4
دهلي يف عهد (أكرب امللك املغويل)انتقل علم احلديث من "غوجارات" إىل مناطق "دهلي" و"أكرب 
آباد"، مث انبثق شعاع السّنة منها إىل أطراف اهلند، فقصدها علماء اهلند. ومل ميض عصر اكرب امللك 

الدين اإلهلي وأجرى بعض القوانني الباطلة اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان. ومّن اهللا  املغويل إال وأسس
على اهلند باإلمام أمحد بن عبد األحد ادد السرهندي الذي واجه هذا الطاغوت بقّوة إميانه وصالبة 

وجّدد ما  عقيدته، وجاهد بلسانه وقلمه ضد هذه الفتنة. فقضى عليه وحذر األمة من هذا االرتداد،
اندرس من شعائر اهللا وجنا املسلمون من هذه املأساة. ودعا الناس إىل التمسك بالكتاب والسنة 
واالجتناب عن البدع واخلرافات؛ وكان جلهوده اإلصالحية أثر طيب يف رجوع الناس إىل دراسة الكتاب 

  (20)والسنة فظهرت مجاعة من احملدثني اليت نشطت لنشر السنة.
ء ادد وأحفاده خبدمة علم احلديث، وهلم جهود مشكورة يف خدمة السنة تدريسا وتأليفا. "مث قام أبنا

من أشهرهم: الشيخ حممد معصوم بن أمحد ادد، والشيخ حممد سعيد بن ادد أمحد ، والشيخ حممد 
أعظم بن سيف الدين بن معصوم السرهندي له شرح مفيد على صحيح البخاري مساه (فيض الباري)، 
والشيخ فرخ شاه بن حممد سعيد السرهندي والشيخ سراج أمحد بن مرشد بن أرشد بن فرّخ شاه 

  (21)السرهندي 

على اهلند بالشيخ عبد احلق بن سيف الدين  مث من اهللاإلمام العالمة عبد الحق المحدث الدهلوي  .5
يف أكثر من نصف قرن بكل البخاري الدهلوي، الذي قصر مهّته على نشر السّنة النبوية بالدرس والتأل

جّد ونشاط وإخالص، فصّنف وخرّج ونشر هذا العلم اجلليل على ساق اجلد، ونفع اهللا به وبعلومه كثريا 
من عباده املؤمنني، حىت قيل أنّه أّول من جاء باحلديث باهلند، وهذا ليس بصحيح كما مّر جهود 
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كبري يف نشر السّنة النبوية يف مشال اهلند   العلماء السابقني عليه. وال شك أن جلهوده املشكورة أثر
  (22)ومنطقة دهلي.

  فمن مؤلفاته يف علم احلديث: 
(أشعة اللمعات يف شرح املشكاة) بالفارسية يف أربعة جملدات،  وهو سهل التناول يف ضبط الغريب 

بيح) وضبط املشكالت مقبول متداول، ألّفه لعامة الناس.  و(ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصا
 بالعربية. أّلفه لعلماء احلديث واملتخصصني. وهو أجل وأعظم وأطول وأكرب تصنيفاته، و(اإلكمال يف

أمساء الرجال والرواة املذكورين يف املشكاة) و(جامع الربكات يف منتخب شرح املشكاة) ، وهو يشتمل 
لوك والسالطني) و(مجع على فوائد كثرية وعوائد غزيرة، و(ترمجة األحاديث األربعني يف نصيحة امل

األحاديث األربعني يف أبواب علوم الدين) و(رسالة أقسام احلديث) و(ما ثبت بالسنة يف أيام السنة) 
و(شرح سفر السعادة) و(أمساء الرجال والرواة املذكورين يف كتاب املشكاة) وله أكثر من مائة كتب يف 

  (23)احلديث، التصوف، التاريخ والرتاجم. 

لشيخ نور احلق بن عبد احلق، وكان وارثا لعلم أبيه حقاً. فواصل تدريس احلديث وعلومه. له وورثه ابنه ا
 منبع) يف شرح صحيح البخاري (بالفارسية) و(تيسري القاريمؤلفات جليلة يف علوم احلديث، أشهرها: (

  .24 سية)) يف شرح صحيح مسلم (مل يتمه) وشرح املوطأ وشرح الشمائل لإلمام الرتمذي (بالفار العلم
  اإلمام العالمة الشيخ ولي اهللا بن عبد الرحيم الدهلوي .6

بالشيخ احملدث األكرب ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، الذي قّصر مهته على  مث جاء اهللا
نشر ذلك العلم، فدّرس وأفاد ، وخرّج وصّنف، فعاد م علم احلديث غضا طريا بعدما كان شيئا فريا. فمن 

) شرح آخر للموطأ املصّفى) يف شرح املوطأ لإلمام مالك (بالعربية)، و(املسّوىاته يف علوم احلديث: (مصنف
)، األمني الفصل املبني يف املسلسل من حديث النيب)، و(شرح تراجم أبواب صحيح البخاري(بالفارسية)، و(

الميذه أمهية خاصة لتدريس احلديث ) وله غريها، وأعطى اإلمام وتالنوادر من حديث سّيد األوائل واألواخرو(
يف مقابل الفلسفة واملنطق وعلم الكالم. وانتشرت حركة السّنة حىت أحاطت البالد واألمصار، وبلغ تالميذه 
يف مجيع النواحي واألقطار، وقاموا لنشر علوم الدين وإشاعة السّنة النبويّة، وواصلوا جهودهم ، واجتهدوا يف 

ها يف شبه القارة اهلندية، منهم أبناؤه الكرام األربع، والشيخ العالمة حممد معني ترويج علوم احلديث وتبليغ
التفسري ) والعالمة القاضي ثناء اهللا ؛ صاحب (دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيبالسندي صاحب (

رة العلم ) سيأيت ذكره، وغريهم ممن ال حيصى عددهم ، وكان كل واحد منهم إمام زمانه يف غزااملظهري
ومالزمة التقوى واية يف الورع والزهد رأسا يف التحقيق واإلتقان قد أشرب يف قلوم حب احلديث وإتباعه، 
وقد نفع اهللا م وبعلومهم كثريا من عباده املؤمنني ونفى بسعيهم املشكور من فنت اإلشراك والبدع وحمدثات 

  (25)األمور يف الدين ما ليس خباف على من العاملني".
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أخذ علم احلديث من الشيخ ويل اهللا الدهلوي. له كتاب مبسوط يف  :القاضي ثناء اهللا الباني بتي  .7
) تشهد له بطول الباع يف علم  تفسري املظهريجملدين يف احلديث. وكثرة ختريج احلديث يف تفسريه (

تبحره يف الفقه احلديث.  ولّقبه الشيخ عبد العزيز بن ويل اهللا الدهلوي ببيهقي الوقت نظرا إىل 
 (26)واحلديث.

أخذ علم احلديث يف مدرسة أبيه وتوّىل مسند أبيه، وقصر : عبد العزيز بن ولي اهللا الدهلوي الشيخ .8
مهّته على الدرس والتدريس واإلفادة واإلرشاد. وامتاز من بني إخوته الكرام مبزيد االعتناء بعلوم احلديث 

عدد ال حيصى. وله مؤلفات جليلة قّيمة من أشهرها يف  والقرآن وسبقهم. وخترج عليه خلق وانتفع به
علوم احلديث: (بستان احملدثني) يف ذكر احملدثني وكتب احلديث، بالفارسية . و(العجالة النافعة) يف 

 (27)مصطلح احلديث .
نشأ الشيخ حممد إسحاق بن أفضل يف أسرة عريقة يف : الشيخ محمد إسحاق المحدث الدهلوي .9

صّدر للتدريس على مسند الشاه عبد العزيز املذكور يف حياته. وقد خترّج على يده عدد  العلم والدين. وت
كثري ال حيصى؛ حىت مل يبق يف اهلند سند احلديث غري هذا السند. وأكثرهم نبغوا يف احلديث. وهاجر 

 (28)مسنده. يف آخر عمره إىل مكة املكرمة، واستخلف احملدث السيد نذير حسني الدهلوي
عشر سنة. مث غلب  درس الكتب من مجيع العلوم املتداولة اثنيتمد نذير حسين الدهلوي:السيد مح .10

عليه حب تدريس القرآن واحلديث ، فرتك اشتغاله مبا سوامها إال الفقه، فاشتغل بتدريس هذه العلوم 
 من الثالثة إىل آخر عمره . وقّصر مهته على نشر السنة ودّرس وأفاد بدهلي، انتفع بعلومه خلق كثري

العرب والعجم ال حيصى عددهم، وانتشر تالمذته يف مجيع أقطاع األرض من اهلند والعرب وغريمها. 
وصّنف تصانيف مفيدة أشهرها (معيار احلق) تشهد له بطول الباع يف العلوم واإلطالع على الكتب 

انتهت إليه رياسة وتدّل على تبّحره وسعة نظره وكثرة مطالعته وجودة حفظه ودقة فهمه وإصابة فكره، و 
احلديث يف اهلند، وحصل له من الشرف والفضل ما مل حيصل ألحد ممن عاصره، وبلغ من العلى والرفعة 

  (29)ما مل يبلغ غريه من معاصريه.
عدا ما ذكرت من األئمة احلديث األجالء،  ممن يرجع إليهم الفضل يف نشر علم احلديث يف بالد اهلند، 

فاق، وسارت مبصنفام الرفاق، هم : الشيخ عبد األول اجلونبوري صاحب وأطبق على فضلهم علماء اآل
) ، والشيخ عبد النيب بن أمحد الگنگوهي، والشيخ أبو احلسن السندي فيض الباري شرح صحيح البخاري(

الكبري،صاحب احلواشي على الكتب احلديثية الستة، والشيخ حممد أفضل السيالكويت،  والشيخ سالم اهللا بن 
 إجناح) شرح املوطأ، والشيخ عبد الغين بن أيب سعيد الدهلوي صاحب (احملّلىاإلسالم  صاحب (شيخ 

) والشيخ أمحد علي بن لطف اهللا السهارنبوري  صاحب التعليق على اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، احلاجة
)، وشرح على موطأ حممدالتعليق املمجد وموالنا عبد احلي اللكنهوي، له تعليقات على موطأ اإلمام حممد (
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)، ومصنفات أخرى يف ظفر األماين يف شرح املختصر املنسوب للجرجاين يف املصطلحعلى خمتصر اجلرجاين( 
)،  والسيد صديق حسن خان القنوجي ، الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديلاحلديث وعلومه من أشهرها (

) مسك اخلتام شرح بلوغ املرام) و(البخاري عون الباري شرح جتريد شرحصاحب املؤلفات كثرية، منها (
) شرح جامع الرتمذي. الدري الكوكببالفارسية، وغريها. والشيخ العالمة رشيد أمحد الگنگوهي صاحب (

) شرحي سنن أيب داود، والشيخ وحيد عون املعبود) و(غاية املقصودوالشيخ مشس احلق الديانوي  صاحب (
ح البخاري باألردية، والشيخ خليل أمحد السهارنبوري صاحب الزمان  صاحب تسهيل القاري شرح صحي

 ) شرح سنن أيب داود، والشيخ حممود حسن الديوبندي ، والشيخ حممد أنور شاه الكشمرييبذل اهود(

صاحب العرف الشذي شرح جامع الرتمذي، والشيخ عبد الرمحن املباركفوري صاحب حتفة األحوذي شرح 
قليلة من حمدثي اهلند. وقد لعبوا دورا بارزا يف نشر الدعوة اإلسالمية وخدمة السنة  جامع الرتمذي. فهؤالء فئة

  (30)النبوية، وسامهوا يف نشر العقيدة والدين والسنة مسامهة كبرية.
إن اهلند قد سبقت بلدان العامل اإلسالمي يف ظهور النهضة اجلديدة للحديث الشريف وعلومه، وما زال 

  كتب احلديث أكثر من غريهم يف كل مكان.  اعتناء علمائها بأمهات
  ويلخص السيد سلمان احلسيين الندوي هذه النهضة يف كالمه البليغ فيقول:

"بدأت هذه النهضة من أيام الشيخ عبد احلق احملدث الدهلوي، مث فرتت إىل أن أعاد اإلمام ويل اهللا 
واءها أبناءه وأحفاده وتالمذته الدهلوي، للحديث مكانته، ورفع منارته، فقامت ضة عظيمة محل ل

وأتباعه، قامت على أثرها مدارس إسالمية كبرية، جعلت "دورة احلديث" كما يسموا مرحلة الدراسة 
الشرعية النهائية، تدرس فيها الكتب الستة وغريها من املوطأ وشرح معاين اآلثار للطحاوي، ونفقت ا 

ستفيضة كبرية لكتب الصحاح والسنن ، أصبحت هي سوق احلديث يف اهلند، وألف علماؤها شروحاً م
املرجع يف الشروح احلديثية، كـ"عون املعبود يف شرح سنن أيب داود"، "وحتفة األحوذي يف شرح سنن 
الرتمذي"، و"بذل اهود يف شرح سنن أيب داود"، و"أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك"، و"معارف 

الدراري شرح صحيح البخاري"، و"فتح امللهم يف شرح صحيح السنن" شرح سنن الرتمذي، و"المع 
  "31مسلم" وغري هذه من الكتب الضخمة الكبرية اليت قامت خبدمة احلديث الشريف خري قيام

  علم الحديث ودار العلوم ديوبند

جيدر بنا وحنن نتكلم عن تاريخ علم احلديث يف شبه القارة اهلندية أن أقدم نبذة عن جهود دار العلوم 
  ديوبند املقدمة يف تطور علم احلديث.

منهجا للعلوم العربية واإلسالمية الذي اشتهر بالدرس النظامي، رّكز  وضع الشيخ نظام الدين األنصاري
فيه على علم الصرف، النحو، املنطق، الفلسفة اليونانية، الفقه وأصوله، وعلم الكالم. ومل يعط علم احلديث 

د كتب احلديث وعلومه مكانا مناسبا يف هذا املنهج إال كتاب واحد وهو ما يستحقه من االهتمام. ومل جي
  .32مشكاة املصابيح لويل الدين اخلطيب العراقي
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واستمّر تدريس هذا املنهج طوال حكم املسلمني املغول يف اهلند حىت استوىل اإلجنليز على احلكم اهلندي 
وأخرج املواد الدينية من املنهج، وكان هدفهم من م 1835فهدم هذا النظام وأعلن تغيري نظام التعليم عام 

  (33)ذلك القضاء على الثقافة اإلسالمية ونشر الثقافة اإلجنليزية الغربية.
وأدرك علماء اهلند على هذه اخلطوة املاكرة وخافوا على اندراس العلوم الدينية والقضاء عليها فبدؤوا 

شيخ حممد قاسم نانوتوي مدرسة مبدينة "ديوبند" م) أسس ال1867بإنشاء مدارس غري رمسية. ففي عام (
املسماة بـ"دار العلوم ديوبند" وأسس الشيخ سعادت علي مدرسة مبدينة "سهارنفور" املسماة بـ"مظاهر العلوم" 

مدرستان لعلوم احلديث وأغىن الطالب عن الذهاب إىل خارج البلد. وغري هاتني  نوإىل يومنا هذا ختدم هاتا
 من املدارس واحللقات بدأت تنتشر جبوار املساجد يف بالد اهلند، واستمر تدريس املنهج املدرستني الكثري

النظامي يف هذه املدارس مع الرتكيز على السنة النبوية وعلومها، وأضافت دار العلوم مرحلة التكملة يف علوم 
ة. وهذه التعديالت اليت احلديث النبوي الشريف. يلزم الطالب بدراسة الصحاح الستة وغري ها من كتب السن

  .34أحدثتها دار العلوم ديوبند يف منهج الدرس النظامي تعترب من أهم التعديالت، بنسبة علم احلديث
فصار منهج دار العلوم ديوبند 
للحديث وعلومه على النحو 

  مقرر احلديث)التايل:

  موطأ اإلمام مالك، الكتب الستة ، مشكاة املصابيح، مشائل الرتمذي

  خنبة الفكر للحافظ ابن حجر  وم احلديثمقرر عل

  ستقالل باكستان وتطور علم الحديثا

استمر تطور علم احلديث النبوي يف شبه القارة اهلندية على أيدي العلماء الربانيني جيال بعد جيل. وملا 
وعلومه استقلت مجهورية باكستان اإلسالمية، هاجر كثري من العلماء إىل باكستان واستمروا خبدمة احلديث 

من أمثال الشيخ شبري أمحد العثماين ، صاحب فتح امللهم شرح صحيح مسلم وفضل الباري شرح صحيح 
البخاري باألردية. والشيخ املفيت حممد شفيع العثماين، والشيخ ظفر أمحد العثماين، صاحب إعالء السنن 

  .والشيخ عبد احلق يف زمرة العلماء األجالء اآلخرين خبدمة احلديث وعلومه

وكانوا يتوقعون من الدولة املسلمة الناشئة إقامة مدارس إسالمية ُتدرس فيها املناهج العصرية واإلسالمية 
جنبا إىل جنب. لكن ييأسوا من الواقع التعليمي الذي مل يتغري، لذلك قرروا إنشاء مدارس أهلية على منط 

البلد. حيث كان هؤالء العلماء من كبار "دار العلوم ديوبند" و "مظاهر العلوم بسهارنبور" يف كل أرجاء 
أساتذة املدارس يف اهلند قبل التقسيم بل كان بعضهم يشرف على مدارس يف اهلند. ومن هنا نقلوا تلك 

املنهج الدراسي الذي كان املدارس إىل باكستان أو أسسوا مدارس على غرارها يف الدولة اجلديدة.وطبقوا فيها 
وتفرقوا " مع بعض التعديالت اخلفيفة فيه من قبل االجتاهات الفكرية املختلفة. مطبقا يف "دار العلوم ديوبند
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فأصبح لكل اجتاه فكري (من الديوبندي والربيلوي وأهل حديث والشيعة) مدارسها اخلاصة به. مث نشأت بعد 
  ذلك مخسة تنظيمات للمدارس ولكل تنظيم منهج خاص. 

، وظهر فيها عدد كبري من علماء احلديث واألساتذة وشرعت تتوسع جماالت نشأة العلوم اإلسالمية
البارعني، الذين قاموا بدور ملموس يف تدريس احلديث وعلومه تدريسا وتأليفا. وظهر فيهم عدد من العلماء 
هلم مؤلفات قيمة باللغة العربية واألردية واللغات احمللية، كما أن البعض منهم قام بدور هام يف فكر البالد 

وأبرزوا للناس دراسات حديثية قيمة تعد مفخرة للمكتبات اإلسالمية، وتشهد ألصحاا بالرباعة وسياستها، 
  والتفوق.

  الخاتمة

  إن أهم النتائج اليت توصلت إليها حبمد اهللا وتوفيقه ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
التعليم.دخل علم احلديث يف إن علم احلديث هو من أعظم العلوم والفنون مكانة وأحقها وأوالها بالتعلم و 

شبه القارة اهلندية يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني.لعلماء شبه القارة اهلندية جهود مشكورة 
ومسامهة كبرية يف خدمة علم احلديث.اعرتف علماء العامل اإلسالمي خبدمات علماء اهلند لعلم احلديث 

ملفيد والنادر الفريد يف علم احلديث.أول من أدخل علم الشريف.وجد عند علماء اهلند وباكستان اجلديد وا
احلديث إىل الهور هو الشيخ إمساعيل الالهوري.اشتهرت يف القرون األوىل مدن "السندهـ"، "ملتان"، "ديبل"، 
"املنصورة"، و"قصدار" كمراكز علم احلديث.مّر علم احلديث يف شبه القارة اهلندية بأطوار خمتلفة، فقد ضعف 

ومنا وتطّور يف حني آخر.ضعف علم احلديث يف أواخر القرن الرابع بسبب اخلالفات السياسية يف حني 
والعصبيات القبائلية وفتنة الباطنية اإلمساعيلية، واستمر على تلك احلالة حىت القرن العاشر.بقي علم احلديث 

علم احلديث هو كتاب  ضعيفا طوال حكم امللوك الغزنوية والغورية، أكثر شيء يدرس يف هذه العصور يف
مشارق األنوار، ومشكاة املصابيح.منا علم احلديث وتطور يف القرن العاشر حىت أصبحت هذه البالد مركزا 
لعلم احلديث.الشيخ أمحد السرهندي ادد وأبناءه وأحفاده هلم جهود مشكورة يف خدمة علم احلديث.بدأت 

ابنه نور احلق،وهلما جهود مشكورة يف نشر السنة يف مشال النهضة يف أيام الشيخ عبد احلق احملدث الدهلوي و 
اهلند ومنطقة دهلي. وبالغ من قال أنه أول من جاء باحلديث باهلند.انتشرت حركة السنة يف عصر الشيخ ويل 
اهللا أمحد بن عبد الرحيم وأبناءه حىت أحاطت البالد واألمصار، واجتهدوا يف ترويج علوم احلديث وتبليغها يف 

لقارة اهلندية.إن اهلند قد سبقت بلدان العامل اإلسالمي يف ظهور النهضة اجلديدة للحديث الشريف شبه ا
وعلومه، وما زال اعتناء علمائها بأمهات كتب احلديث أكثر من غريهم يف كل مكان.مل يهتم الدرس النظامي 

هم التعديالت بنسبة علم بعلم احلديث ما يستحقه من االهتمام.يعترب تعديالت دار العلوم ديوبند من أ
احلديث حيث أضافت مرحلة التكملة يف علوم احلديث، يلزم الطالب بدراسة الصحاح الستة وغريها من 
أمهات كتب احلديث.هاجر كثري من العلماء إىل باكستان بعد االستقالل واستمروا خبدمة احلديث الشريف 
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فقرر العلماء إنشاء مدارس أهلية على منط دار العلوم  وعلومه.مل تم الدولة الناشئة على العلوم اإلسالمية،
"ديوبند" و"مظاهر العلوم سهارنبور" يف كل أحناء البلد.طبقوا فيها منهج "دار العلوم ديوبند" الدراسي،بل ال 
يزال يتبع هذا املنهج يف أغلب مدارس بالد شبه القارة اهلندية.هناك مخسة اجتاهات فكرية يف باكستان ولكل 

  ه مدارسه اخلاصة به. وتوجد حاليا مخسة تنظيمات للمدارس ولكل تنظيم منهج خاص.اجتا
  الحواشي والهوامش 
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